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Op donderdag 21 september 2017 organiseert het Opleidingsconsortium Oost Nederland 
samen met  het Onderwijsbureau van de NVvP en PAO Heyendael het opleidingssymposium 
psychiatrie

DE OPLEIDING VAN MORGEN EN DE PSYCHIATER VAN STRAKS

Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. Sinds juli 2014 geldt 
een nieuw algemeen kaderbesluit waardoor de opleiding tot psychiater meer afgestemd 
wordt op de ontwikkeling, wensen en talenten van de aios. Dit betekent dat wij  als 
opleidingsgroep op een andere manier naar de bekwaamheid van de aios gaan kijken. 
Landelijk hebben verschillende specialismen ervoor gekozen naar een andere manier 
van bekwaamheidsverklaring te gaan waarin mijlpaden in de loop van de opleiding beter 
vast gesteld kunnen worden. Maar wat zijn nu die Entrusted Professional Activities in 
de psychiatrie die aios moeten gaan beheersen en hoe komt hier ook ons visie over de 
psychiater van de toekomst in terug? Wereldwijd heeft de opleiding tot psychiater in 
Nederland een van de beste onderwijscurricula maar maken ons aios nog wel voldoende 
vlieguren in de praktijk? Opleiden en de bedrijfsvoering rond de zorg hebben alles met 
elkaar te maken. Het is vaak een kwestie van geven en nemen. Hoe kunnen we daarop 
inspelen?

Dit worden de thema’s van dit symposium.

Het symposium combineert spraakmakende plenaire lezingen over  boven genoemde  
thema’s met interactieve workshops in de middag over bedrijfsvoering/opleidingsprofielen/
EPa’s in de psychiatrie en jobcrafting. Het symposium is bedoeld voor  (waarnemend) 
opleiders van verschillende medische gezindten, docenten, onderwijskundigen, tutoren, 
supervisoren, mentoren, aios en andere belangstellenden. 

Toelichting



9.30 Ontvangst met koffie/thee

10.00 Opening  door de dagvoorzitter 
  Indira Tendolkar, voorzitter OOR ON
10.15 Eerste lezing over de arts van straks
  en innovatie medische 
  vervolgopleidingen
  Paetrick Netten, internist en 
  decaan JBZ
11.00 Tweede lezing over psychiater 
  van de toekomst
  Gerrit Glas, opleider dimence en 
  aios
11.45 Plenaire discussie met de sprekers 
  van de ochtend
  Ariette van Reekum, portefeuille-
  houder opleiding bestuur NVvP

12.30 Lunch

13.30 Workshopronde 1

14.30 Wisselpauze met koffie/thee

14.45 Workshopronde 2

15.45 Wisselpauze

16.00 Plenaire slotlezing 
  Kiki Lombarts, Center for 
  Evidence-Based Education (CEBE), 
  AMC Amsterdam

16.45 Afronding door de dagvoorzitter 
  en informele afsluiting

Workshop 1
Opleiden en bedrijfsvoering
Wisselen van gedachten over hoe wij 
binnen de psychiatrie bedrijfsmatig op de 
individualisering van de opleiding moeten  
en kunnen inspelen
Lotte Rijksen , bedrijfskundige en consultant
Mario Braakman, opleider Pro Persona
 
Workshop 2
Opleiden en profielen
Samen met een aios zal het principe van 
opleidingsprofielen voor een aios worden 
geintroduceerd zoals dat binnen de OOR ON 
wordt geïntroduceerd.
Bas Verhoeven, chirurg en opleider 
Radboudumc
 
Workshop 3
EPA’s in de psychiatrie en implementatie  
in de opleidingspraktijk
Het delen van eerste ervaringen uit het 
implementeren en beoordelen van EPA’s in  
de psychiatrie: onderwijskundigen met aios.
Beatrijs de Leede, onderwijskundige LUMC 
en lid werkgroep EPA
 
Workshop 4
Jobcrafting in het kader van je opleiding
In een interactieve workshop worden 
handvatten gegeven voor je persoonlijke 
ontwikkeling in dynamisch ontwikkelende 
zorginstellingen. Hoe kun je als aios 
of als opleider, binnen je takenpakket, 
energiegevende accenten leggen?
Sharon Giesbers, opleider Radboudumc 
Health Academy

Programma Workshops



Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij de NVvP. 

Inschrijven/ Betalen
•   De kosten voor deelname bedragen € 100,- voor aios en € 125,- voor opleiders en  

andere belangstellenden.
•  Inschrijven en betalen is mogelijk via:
 www.paoheyendael.nl/opleidingssymposiumpsychiatrie
•  Op onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Informatie


